Gli Studi sul Vicino Oriente in Italia dal 1921 al 1970.
I - L' Oriente Preislamico, Roma 1971, 183 Sayfa.
II - L' Oriente Islamico, Roma m~ , 436 Sayfa.
[= Italya'da 1921 senesinden 197o'e kadar Orta Do~u'ya dair
yap~lan ara~t~rmalar. I - Islâmiyet öncesi ~ark. II - ~slâmiyet Devrinde ~ark].
Elimizdeki bu iki ciltlik eser Roma'daki me~hur ~ark Enstitüsü (Istituto per
L'Oriente)'ntin kurulu~unun so. y~ldönümü vesilesiyle yay~nlanm~~t~r. Her ne kadar
ba~l~kta Italya'da denilmi~se de, bu ülke d~~~nda bas~lanlar da s~ras~~ gelince i~aret
edilmi~tir. Bu eser ~imdiye kadar al~~t~~~m~z bibliografya çal~~malar~~gibi alfabe s~ras~ na göre yap~lm~~~bir kataloglama de~ildir. Sahalar~nda mütehass~s olanlar, ilgilendikleri konular~n 1921 senesinden sonra elli y~ l içinde nas~l i~lendi~ini ayd~nlatmakta ve meydana gelen fikir mahsullerinin de tam künyelerini vermektedirler.
~ark dünyas~na dair sorunlar~n canlandi~~~anlarda, yay~nlar~n da ço~ald~~~n~~görüyoruz. Buna da Libya sorununu Türk tarihi aç~s~ndan bir örnek olarak gösterebiliriz. Bu asr~n ba~~nda bizim elimizde olan Libya, Italyanlar~n hücumuna u~ray~nca kaybedilmi~~ve ayn~~ y~llarda Italya'da bu ülke hakk~nda muhtelif yay~nlar
yap~lm~~t~r. Ikinci Cihan Harbi s~ ralar~nda da bu topraklara ait yay~nlar ço~ald~~~~
gibi, günümüz tarihçileri taraf~ndan da çe~itli zamanlarda i~lenmektedir.
~ark dünyas~na ait ara~t~rmalar~~kapsayan italyanca bibliografya kitaplar~n~n say~s~~ az de~ildir°. Bu yay~ nlar sayesinde, daha ilk ça~lardan itibaren Ortado~u ülkeleri
ile yak~ndan temas kuran Italya'n~n fikir ürünlerinden haberimiz oluyor 2 . ~ki cilt olarak, yay~nlanan elimizdeki bu eserin "Islamiyet Öncesi ~ark" ba~l~~~n' ta~~yan birinci
cildi, eski ~ark alemini ilgilendirdi~i için üzerinde durmuyorum. Kal~nca bir cilt
Mü~terek mesai sonucu yay~nlanan bir tanesi [Contributo italiano alla conoscenza
dell'Orienk. Repertorio bibliografico dal 1935 al 1958. Firenze 1962,277 S.] 1842 senesinden itibaren yay~nlanan bibliografyalar~n son halkas~d~r. Yaln~z italyan do~ubilimcilerinin eserlerini tan~tmak için haz~rland~~~~kaydediliyor. Giri~'de Turcologia k~sm~ n~n tan~nm~~~türk dili ve tarihi mütehass~s~~Alessio Bombaci taraf~ndan haz~rland~~~~notu var. Az bir sayfay~~ i~gal eden bölümde (S. 203-209) Ettore Rossi, Luigi
Bonelli ve Alessio Bombaci'nin yay~ nlar~~yan~nda bir kaç ara~t~ rmaya rastl~yoruz.
Ancak bir Türk davas~~olan Hatay meselesinin L'Islam bölümünde bulunmas~n~n
do~ru olmad~~~ n~~zikretmem laz~md~r (s. 179 daki S. Nava ve E. Nune'nin ara~t~rmalar~).
Bu konu hakk~nda bir hayli yay~n bulundu~u gibi, uluslararas~~kongreler de
düzenlenmi~tir. Italyan Akademisi (Accademia Naziwiale dei Lincei) taraf~ndan da
yürütülen bu faaliyetin bas~l~~olanlar~ndan ikisini kaydediyorum: La Persia e il mondo
Greco-Romano. Ayr~ca, La Persia nel Medioevo. S~ra ile, 1965 ve 1970 senelerinde toplanan bu iki kongrenin tebli~lerinden ikincisine ait k~sa bir tan~tma haz~rlamaktay~m.
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olarak, "~slâmiyet Devrinde ~ark" ba~l~~~~ta~~yan ikinci k~s~m, baz~~paragraflar~nda
Türk kültür ve tarihini ilgilendiren, say~s~~az da olsa, bibliografik kay~ tlar kapsad~~~~
için tan~tmay~~uygun gördüm. Gerçi Türk âlemini ele alan müstakil bir ara~t~rma
yoktur. Sebebinin ne olabilece~ini burada tart~~may~~yersiz buluyorum. ~imdilik
ciltteki s~ray~~izlemeyi ve hangi alanlar~n i~lendi~ini, belli ba~l~~hususiyetleri, uzun
zamandan beri toplama~a devam etti~im notlar~m~n bir k~sm~n~~kat~p i~aret etmeyi
yeterli gördüm.
ALESSANDRO BAUSANI, Cinquant'anni di islamistica (S. 1-26). Zaman~m~z~n belli
ba~l~~iran tarihi ve edebiyat~~mütehass~slardan olan müellif, islam kültürüne dair
yap~lan en önemli eserlerden ba~layarak, Italya'daki faaliyetleri özetlemektedir.
On ciltlik, 7000 sayfa tutar~nda hicri ilk k~rk y~ l~~kapsayan büyük bir islam tarihi
(esas ba~l~~~nda Annali dell'Islam) ve 1517 senesine kadar gelen bir islam tarihi kronolojisi [orijinal ba~l~~~~ Chronographia Islamica, ossia riassunto cronologico deha storia
di tutui i popoli musulmani dall'anno ~~all'anno 922 deha Hi~rah (622-1517 m] meydana getirme~e ba~aran Leone Caetani [~slam Tarihi, Hüseyin Cahid Yalç~n yaraf~ ndan dilimize çevrilerek, 1924 senesinde on küçük cilt halinde ilk k~s~mlar bitirilip kalan
30 cilt Maarif Vekâletine verilmi~~ (~. Habib, Avrupa Edebiyat~~ve biz C. 2 [1st. 1941
S. 546 vd). Bir aral~k Ankara'daki Maarif Vekaleti binas~nda yand~k"' hakk~nda bir
rivayet yay~nlanan bu müsveddeler acaba Türk Tarih Kurumu kitapl~~~n~n çev.
136 numaras~ndaki eser midir? Tahkik edemedim (bk. Ulu~~~~demir, Cumhuriyetin
50. y~l~nda Türk Tarih Kurumu, Ank. 1973 S. 83)] ve Michele Amani (ileriye bk.)
gibi iki büyük islam tarihi mütehass~s~n~n bu asr~n ilk y~llar~nda ba~latt~klar~~ve
Carlo Alfonso Nallino, Giorgio Levi della Vida, Michelangelo Guidi taraf~ndan devam ettirilen ananeye de~iniyor (S. 7). Bu geli~meyi devam ettirenlerden Francesco
Gabrieli, gene bir arap - islam tarihi mütehass~s~~olan babas~~Giuseppe Gabrieli'nin
yolunda yürüyerek yeti~mi~tir. F. Gabrieli'nin ilmi faaliyeti on sene evvel ad~na
yay~nlanan bir arma~an kitab~nda etrafl~ca ele al~nm~~t~r (A Francesco Gabrieli. Roma
1964). Bu tarihden sonra da yeni eserler vermekten geri durmayan müellif, ingilizceye de çevrilen Mao~netto e le grandi conquiste arabe [Hz. Muhammed ve büyük arap
fütâhat~] Milano 1968, ve Storici arabe delle crociate [Haçl~~seferlerinin arap tarihçileri] Torino 1967 2. bs. adl~~eserlerinden ba~ka, kitap tan~tmalar~~ve konferans
bildirileri yan~~ s~ra sair tutumlar~~ile yay~n faaliyetine devam etmektedir. 1955
senesinde vefat eden Ettore Rossi de islam, hatta Türk tarih ve kültürüne ait çok
say~da de~erli eser kaleme alm~~t~. Bu çok cepheli do~ubilimi mütehas~s~n~n ölümünden sonra meslekda~lar~~taraf~ndan yay~nlanan nekrolojilerin yan~~s~ra, memleketimizde de bir tane yay~nlanm~~t~~(bk. JANos ECKMANN, "Ettore Rossi, 18941955" itiEF Türk Dili ve Edebiyati Dergisi c. VII s. /2 [1956] S. 125-131).
Di~er müellifler de, arap-islam kültürünün muhtelif yönlerine ~~~k tutmu~lard~r,
ki di~er bölümlerde de ele al~naca~~~için prof. Bausani fazla teferruata inmemi~tir.
UMBERTO RIZZITANO, Gli studi di storia araba (S. 27-64). Arap tarihine dair ara~t~rmalar~~ile tan~nan müellif, 1935 senesinde yay~nlanan G. Gabrieli'nin Bibliografia
degli studi orientalistici in Italia dal 1921 al 1934 adl~~ de~erli klavuzundan sonra
yay~nlanan ~arka ait bibliograflar~~kay~t ettikten ba~ka (S. 27 n. ~ ), Leone Caetani'nin ba~latt~~~~yeni devir ilmi arabiyat ara~t~rmalar~n~n kronolojik s~ras~n~~vermektedir. Keza müellif yaln~z kitaplarla kalmam~~, ilmi dergilerdeki önemli makaleleri
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de haklar~nda yaz~lm~~~tenkitler ve cevaplar~~da okuyanlar~n bilgisine sunmak
için derlemesinde ayr~~ ayr~~göstermi~tir. Italyan arap-islâm devri mütehass~slar~~
faaliyetlerini daha çok Hz. Muhammed ve Dört Halife Devri üzerine toplam~~lard~r.
Ilk sayfalarda i~aret edilen bu hususu sonradan gelen Abbasi devri ve Akdeniz'deki
arap hâkimiyeti devrine ait ara~t~ rmalar~n s~ralan~~~~izliyor (S. 46-53) ki Sicilya
adas~nda süre gelen arap hâkimiyetine dair yerli kaynaklar~n Michele Amari'nin
[Asl~nda a~~r~~bir Sicilya'll olan bu zat, do~du~u ve yeti~ti~i adan~n k~ ta ~talya'dan
ayr~~oldu~unu ispat etmek sevdas~~ile arapça ö~renme~e kalk~~m~~~ve k~sa zamanda
edindi~i bilgisi ile kaynak eser yay~nlayacak seviyeye ula~m~~t~. Floransa Devlet
Ar~ivi'ndeki arapça belgelerin ilmi yay~n ~erefi de bu zata aitdir. bk. J. Reychman
and A. Zajaczkowski, Handbook of Ottoman - Turlcish Diplomatics, The Hague - Paris
1968 S. 8 ~ ] Storia dei Musulmani in Sicilia adl~~temel [ilk bask~~üç cild olub, sonradan
C. A. Nallino taraf~ndan yap~lan~~ be~~cild tutmaktad~r. K~salt~lm~~~bir edisyonu
E. Vittorini taraf~ ndan I Muslumani in Sicilia ba~l~~~~ile Milano'da (1942) yay~nland~]
eserinden sonra kimler taraf~ ndan i~lendi~ini de ö~reniyoruz. Haçl~~seferinde ait
arap kaynaklar~~Gabrieli'nin yukar~da ad~~geçen kitab~ nda ele al~ nd~~~~gibi, Memlük
Sultanl~~~na ait baz~~ ara~t~rmalar yap~ lm~~~3, Lübnanl~~ Dûrzi Emini Ma'ano~lu
Fahreddin'e dair kitaplar yay~nlanm~~t~~4. Italyan ara~t~r~c~lar~n devaml~~ ilgi
duyduklar~~ Kuzey Afrika konular~~ bu müellif taraf~ndan ele al~nd~~~~gibi, daha
sonraki sayfalarda da tekrar edilmi~tir. Say~n Rizzitano, 1625 senesinde Venedik
3 RITA ROSE DI MEGLIO, "Un decreto di nomina alla niyâba di Tripoli di Sina
al tempo del sultano mamelucco Kushqadam (146 - 467)" Rivista degli Studi Orientali,
XLII (1967) S. 229-24.0. FRANCESCO GABRIELI, "Venezia e i Mamelucchi", Venecia e
l'Oriente fra tardo Medioevo e Rinascimento. Firenze 1965. S. 417-432. MARIA NALLINO.
"L'Egitto dalla morte di Qa'it Bay all'avvento di Qânsûh al-Gûri (1496-1505) nei
"Diarii" di Marin Sanudo". Rendiconti dell' Accademia Nazionale dei Lincei. Sene
VIII, XX (1965) S. 414-453.
4 P. FAOLO CARALI, Fahkrad-din ~~. Principe dei Libano e la corte di Toscana
1605-1635, Roma, c. I 1936. c. 2 1938 de. Bu eserin birinci cildinde Floransa ar~ivindeki baz~~ türkçe belgelerden de yararlan~lm~~t~r. Ikinci cildinde belgelerin arapça
çevirisi bulunmaktad~r. Ma'an-o~lu Fahreddin, Toskana dukal~~a ile giri~ti~i
i~birli~inden dolay~, bir çok bat~l~~müellifler taraf~ ndan incelenmi~tir. Daha 18.
as~rda Mariti ad~nda bir italyan papaz~~onun hakk~nda müstakil bir eser yazm~~t~r.
Almancaya da çevrilen bu eser, Harnmer'in Osmanl~~Tarihi'nin kaynaklar~ ndand~ r.
Ma'an-o~lu hakk~nda yaz~lan en son italyanca bir ara~t~ rma: MARTINIANO RoNCAGLIA, "Fahr ad-din al-Ma`ni e la corte di Toscana. Nuovi Documenti (16071631)", Al-Machr~q. Revue catholique orientale. anne LVII fasc. 4/5 (1963), S. 521-566.
Halen Lübnan'da ikâmet eden bu müellif ~ark dünyas~na ait avrupa belgelerini yay~nlarken, Venedik Devlet Ar~ivinde, Kudüs'deki Kutsal Yerler'e [ileriye S. 328 n. ~~2
bk] dair olanlar~~da yay~nlad~ ; La Repubblique de Venise et les Liev.x Saints de jerusalem.
Documents inddits du XVe au XIXe. S. tires des Archives privdes du Couvent de St. François de la Vigne de Venise, Beyrut 1972, 220 S. Bu kitab~n arka kapa~~nda "La Republique de Venise et la Porte Ottomane. Documents inMits du XVIIe siecle tirs des
Archives de l'Etat de Venise" ba~l~kl~~kitab~n~n da bas~lmakta oldu~u yaz~l~d~r.
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Senato'suna verilmek üzere kaleme al~nm~~, ancak 1937 senesinde Padova ~ehrinde
ne~redilmi~~bir rapordan bahisten (G. B. Salvago, Africa, ovvero Barbaria) sonra,
müteveffa Ettore Rossi'nin, Malta ~övalyeleri tarihine dair yazd~klar~= yan~s~ra
(S. 57) di~er do~ubilimciler ile tarihçilerin eserlerini s~ra ile veriyor (S. 57-59). ~talya
yar~madas~na yak~n olan Libya, Cezayir (Atgeria), Tunus (Tunisi) hakk~nda yap~lm~~~ara~t~rmalar~n yan~~s~ra, Mehmed Ali Pa~a devri M~s~r tarihi ile, Süvey~~Kanal~~
aç~l~~~~ve onu izleyen senelerde M~s~r ve ~ark dünyas~n~~ilgilendiren sorunlar~n hangi
kitaplarda ele al~nd~klar~n~, yazanlarm ~ahsiyetleri ve ilmi faaliyetleri ile beraber
ö~reniyoruz (S. 63-66).
SALVATORE BONO, Gli studi sulla storia del Magreb dal secolo XVI al 1830 (S. 69-98).
Bu müellif Akdeniz'de uzun y~llar büyük bir deniz korsanl~~~~faaliyeti içinde bulunmu~~olan Berberi korsanlar' hakk~nda kaleme ald~~~~eserleri ile tan~nm~~t~r. Uzun
zamandan beri devam ettirdi~i anla~~lan bu konuda toplayabildiklerini, en ince
teferruat~na kadar, kitab ba~l~~~n~n s~n~r~n~~kesti~i seneleri çok a~arak, inceleme~e
çal~~m~~t~r. ~lk sat~rlarda, 1911senesine kadar ~talya'da bu konuda yap~lan yay~nlar~n k~s~rl~~~na dikkati çekiyor (S. 69 vd. not. ~~, bibliografyay~~ihmal etmeden).
Halbuki di~er Avrupa ülkelerinde bu konu, birkaç cilde ayr~lm~~~eserler halinde
incelenmi~tir (S. 71 not. ~~ve 2). ~talyanlar~n Libya'ya sald~r~p Türkiye'den ay~rd~ktan sonra, kurulan enstitüler ve baz~~ ilmi dergilerin yan~s~ra bunun deste~i ile
yay~nlar~n da say~s~n~n artt~~~~görülüyor (S. 72 vd. da bulunan dipnotlar~). Bu konuya
da günümüzde ilmi yön veren Ettore Rossi'dir. 1915-1917 senelerinde askerlik görevi
için Libya'da bulunurken arapças~m ilerletmi~, 1920-1922 senelerinde bu sefer
çevirmenlik görevi ile tekrar gelince, sonraki ara~t~rmalar~nda kullanaca~~~malzemeyi toplamaya ba~lam~~t~. 1928 senesinde tamamlad~~~~ve türk kaynaklar~ndan
da geni~~ölçüde yararland~~~~"Storia di Tripoli e deha Tripolitania daha conquista araba al
1911" ba~l~kl~~kitab~~ölümünden çok sonra ancak 1968 senesinde, Istituto per l'Oriente'nin yay~nlar~~ aras~nda ilim adamlar~n~n yarar~na sunuldu. Bu kitab~ n yay~n~~
da, Maria Nallino ve Francesco Castro'nun gayretlerinin bir sonucudur. Bu yay~n~~
haber veren Bono, ayr~ca bu kitap hakk~ndaki, say~s~~bir hayli görünen, ele~tirileri
de kendi görü~ü ile beraber i~aret etmi~tir (S. 89 n. 56). Türk tarihinin bir parças~~
olan Trablusgarb hakk~nda, papaz Costanzo Bergna, Rodolfo Micacchi, Francesco
Coro'nun kitap ve makaleleri dolayl~~da olsa, Akdenizdeki Türklerin siyasi ve sosyal
dünyas~n~~ayd~nlatmaktad~r. Bu isimler d~~~ndaki müellifler taraf~ndan meydana
getirilen yay~nlar~n tan~t~m~, Türk kaynaklar~ndan yararlan~ld~~,'1 takdirde, ortaya
daha de~erli eserlerin ç~kabilece~ini öngörmektedir. S. 76 - 8o aras~ndaki bu
bibliyografya, bir Türk sülâlesi olan KARAmArm~'lar~n Akdenizdeki faaliyetini
büyük ölçüde ayd~nlatma~a yaramaktad~r. Memleketimizde bu konuda, Fuad
Ezgü taraf~ndan kaleme al~nan islâm Ansiklopedisi'ndeki maddeden ba~ka [c. VI
S. 311-316] müstakil ilmi bir çal~~maya rastlamad~m. Aziz Samih ~lter taraf~ndan
yay~nlanan iki ciltlik ~imali Afrikada Türkler adl~~eser [Istanbul 1937, 221 +256 S.]
bu konuya hiç de yabanc~~olmad~~~m~z~~gösteren de~erli bir emek ürünüdür. [Trablusgarb hakk~nda türkçe en son ilmi ara~t~rma için bk. islâm Ansiklopedisi, c. 12/1
(cüz. 125) S. 44.5a - 452a. Ettore Rossi taraf~ndan ilk yay~nda kaleme al~nm~~~olan bu
madde Cengiz Orhonlu taraf~ndan tâdil ve ikmâl edilmi~tir]. Günümüz tarihçileri
taraf~ndan, Kuzey Afrika ülkelerine ait konular, ele almma~a devam etmektedir.
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1964 senesinde Torino ~ehrinde I corsari barbareschi ba~l~~~~alt~nda yay~nlanan kitab~nda hiç el de~memi~~ar~iv malzemesinden yararlanan müellif, türk denizlerinin
faaliyetini geni~~bir ~ekilde i~lemektedir. Evvelki ara~t~rmalar~ n özetini yapan bu
bölüm müellifinin k~saca ortaya koydu~umuz bu derlemesi, Türk tarihi için en
yararl~~olan~d~r kan~s~nday~ m. Akdeniz ve Ege Denizindeki Türk denizcileri hakk~nda Prof. M. Tayyib Gökbilgin taraf~ndan "Belgeler" dergisinin 2. ve 9/12.
say~ lar~nda Venedik Devlet Ar~ivindeki türkçe belgelerden yapt~~~~yay~n~n önemi
apaç~k ortada görülmektedir. Tenenti'nin Venezia e i Corsari (Bari 1961) adl~~kitab~~
1580 - 1615 seneleri aras~n~~epey ayd~nlatmaktad~r [bu kitab~n geni~~bir özeti bk. ~.
Turan, Belleten XXXI/124 (1967) S. 663 - 670]. Sat~rlar~m~, Napoli'de Istituto
Universitario Orientale taraf~ndan yay~nlanan, Studi Magrebini (Ma~rib ara~t~rmalar~) dergisinin mevcudiyetini i~aret etmekle tamamlarken, 3. cildinde Aldo Gallotta'n~n "Le Gazavat di Hayreddin Barbarossa" adl~~makalesini (S. 79-160) kaydetmekle yetiniyorum (bas~ma verirken gördü~üm haberi için bk. Fahir tz, "Barbaros Hayreddin Pa~a Gazavatnamesi üzerinde yeni bir ara~t~rma", Türk Dili
Ara~t~rmalar~~ Y~ll~~~, Belleten. 1972, Ankara 1973, S. 81-86, 87-92 S. aras~~foto).
PAOLO MINGANTE, Studi sulle vicende politiche del mondo arabo nel XX. secolo (S. 99~~o8). Oriente Moderno gibi belli ba~l~~bir ~ark mecmuas~n~n yay~nlad~~~~Italya'da,
arap dünyas~~ile daimi sosyal ve iktisadi ba~lant~~oldu~u için, son devirlere ait önemli
ara~t~rmalar~ n bulunmas~~tabildir. Amadeo Giannini taraf~ndan toplanan belgelerin
kaynak bir eser kalaca~~~herkes taraf~ndan takdir edilmektedir. M~s~r, Suriye gibi
XX. as~rda epey olaya sahne olan topraklar~n yan~nda Yemen, ~rak, Suudi Arabistan ve sair arap ülkelerine ait mühim ara~t~rmalar~n bibliografyas~~verilmektedir.
Derleyenin yapt~~~~s~ ralamaya sathice göz atacak olursak, Ikinci Cihan Harbi s~ralar~nda M~s~ r'da meydana gelen mühim siyasi olaylar (S. ~~oo - 102), Suriye'deki
Frans~z idaresine ait ara~t~rmalar ve Hatay davas~~(S. 102 vd.), ~rak (S. 1o3)'dan
sonra s~ra ile Filistin ve Yahudi sorunlar~~ile, Yemen, Suudi Arabistan ve Kuzey
Afrika ülkeleri gelmektedir.
LAURA VECCIA. VAGLIERI, Gli studi di lingua e gram~natica araba, (S. 109-129).
Arapça dil, gramer ve hattâ edebiyât~ na dair k~ymetli eserleri ile tan~nan derleyici,
Birinci Cihan Harbinden sonra ~talyanlar taraf~ndan kaleme al~nan gramer kitaplar~n~n kayd~~ile ara~t~rmas~na ba~lamaktad~r. Italya d~~~nda da bas~lan bu gramerler, daha çok arap ülkelerinde ya~ayan italyan kolonilerinin orta ö~retimdeki ihtiyac~n~~kar~~lamak içindi. Bu okul gramerleri yan~~s~ra, çe~itli arap lehçelerine ait
yap~lanlar~~da s~k~~bir tenkit süzgecinden geçiriyor. Bu derleyici, Istituto per L'
Oriente yay~nlar~~aras~nda ç~kan arapça gramer kitaplar~~ile geni~~bir ~öhret yapm~~t~r. 1966 senesinde birinci cildini yay~nlad~~~~Arapça-Italyanca lügâtinin 1969 senesinde ikinci cildini de bitirmi~ tir ki, üçüncü ve son cildinin de yak~ nda bitece~ini
haber veriyor [Oriente Moderno dergisinin son say~lar~n~n kapa~~nda bitip sat~~a
verildi~ini gördüm]. Sonraki sayfalarda yap~ld~~~~ve yap~laca~~~haber verilen eserler
aras~nda, tan~nm~~~arap co~rafyac~lar~ ndan al-Idrisrnin Rocerin kitab~~ (Kitab-~~
Rocer) 5 adl~~eserininin IsME0 ve Napoli ~arkiyat Üniversitesinin ilmi sorumluMeydana getirdi~i co~rafya kitab~~ile hakl~~bir üne kavu~an bu müellifin
eseri müteaddid ara~t~rmalara konu olmu~tur. Eserin esas ba~l~~~ ; Nüz,hat iil-Mü~Belle~en C. XXXVIII, 11
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lu~u ve Leyden'deki Brill yay~nevinin mali deste~i ile yay~n~~ile, Torino ~ehrindeki
UTET yay~nevince yürütülen ba~ta Kur'an olmak üzere islam dü~üncesine ait
kitaplard~r. Arap dünyas~na dair diplomatik ve epigrafi çal~~malar~~çok az oldu~u
son yapraklarda itiraf ediliyor (S. 127 vd). Zaman~m~z ara~t~r~c~s~~Giovanni Oman,
sikkeler alan~ndaki yay~nlar~, italyan müzelerindeki koleksiyonlar~~incelemi~tir
(S. 128 vd. n. 82 ve 83, ayr~ ca ileriye S. 323 e bk).
CLELIA SARNELLI CERQUA, ~i contributo italiano agli studi di dialettologia araba (S.
131-139). Klasik arapçan~n d~~~nda, konu~ulan günlük lisan~n~n muhtelif müelliflerce ne zamanlar i~lendi~ini nakleden bu bölüm, Carlo Alfonso Nallino'nun M~s~r'daki 1893 senesinde ba~lay~p, iki cilt halinde yay~nlad~~~~eseri ve Libya'daki arapçaya
dair say~s~~pek bol olan ara~t~rmaya ayr~lm~~~(S. 132-135). Müteveffa Ettore Rossi
Yemen arapças~na dair makaleleri ve kitab~~ile bu çal~~malara kat~lm~~t~~(S. 135 vd.).
Arapça lehçelerdeki bal~kç~l~k (ittioniminia) 8 terimlerini G. Oman Ittioniminia dei
paesi arabi del Mediterraneo, Firenze 1966, ba~l~kl~~kitab~nda toplam~~t~r. Hakk~nda
kaleme al~nan yaz~lar~~derli toplu bu kitab~n 137. sayfas~nda ö~renmekle beraber,
Oman'~n bu konuda yazd~klar~~ve yazacaklar~n~~da haber veriyor. Arapça belgelere
dair az say~da ara~t~rman~ n haberi ile bu bölüm bitiyor.
MAIRIA NALLINO, Gli studi di letteratura araba (eâ classica e decadenza) (S. 141-157).
Klasik ve gerileme devri arap edebiyat~na dair, italyan arabiyatç~lar taraf~ndan bir
hayli de~erli eserler yay~nlanm~~t~r. Bu derlemenin son sayfalar~na konan dip notlarda (S. 152-157) bu eserlerin künyeleri verilmektedir. S~ ra ile ele al~nan edebiyat
tarihi (S. 141-143), islâmiyet öncesi ~iir (S. 143 vd), Hz. Muhammed devri ~iirleri
(S. 144), Emevi'ler (S. 144-146), Abbasi'ler (S. 146 vd) devri ~iiri bölümlerine ve
ayr~ca Sicilya ve Ispanya'da yeti~mi~~arap ~airlerine de yer verilmi~. F. Gabrieli'nin
dört defa bas~lan "Arap Edebiyat~~Tarihi" [(Storia deha Letteratura araba) 1951,1956,
1959 ve 1967 y~llar~nda baz~~ de~i~ikleri de kapsayarak yay~nlanm~~t~r] yan~s~ra,
A. Bausani ve U. Rizzitano'nun da edebiyat tarihleri vard~r (ilki F. M. Pereja'n~n
ayr~ca Beyrueda frans~zca bir çevirisi yap~lan Islamologia [Roma 1951] S.

tak. Sicilya
Sicilya Kral~~ II. Roger ad~na yaz~lmas~, yukarda gösterilen ba~l~kla tan~nmas~na
yol açm~~t~r [t~k. c. III s. 2 1 ~ ]. Memleketimizde de tan~nan bu müellifin hayat ve
eserine ait görebildi~im kay~tlar~~buraya aktar~yorum: A. A. ADIVAR, Osmanl~~Türklerinde ilim, ~stanbul 1943 S. 125. FAiK SABR~~ (Dua), "idrisrnin büyük dünya haritas~", Hayat c. 3 (1927) S. 289-294. The Encyclopedia of Islam [III (m~ ) S.
1032-1o35]da G.Oman'~n geni~~bibliografya ile ele almas~ndan ba~ka, Islam
Ansiklopedisi (V-2)'ndeki maddede zikredilen nüshalara ilaveten ~umnu nüshas~~
da O. Keskio~lu taraf~ndan görülmü~tür (Vak~flar Dergisi, VII S. 136. H. 963/M.
1556 tarihinde istinsah edilmi~~bir nüshad~r).
8 Venedik ~ehrindeki Giorgio Cini vakf~n~n kültür k~sm~nca yürütülen Akdeniz
Dil Atlas~~(Atlante Lingustico Mediterraneo) çal~~ malar~, bal~k isimleri üzerinde
de ciddiyetle durmaktad~r. Memleketimizden de bu faaliyete kat~lan A.
Cafero~lu iki ayr~~makalesinde, Türkiye taraf~ndan yap~lan katk~y~~haber vermektedir: A. C. "Türkiye Bal~ k Adlar~", /CEP Türk Dili ve Edebiyat~~Dergisi c. X (1960)
S. ~~-~~32. A. C. "Atlante Linguistico Mediterraneo," ay. dergi c.XI (1961) S. ~~o- ~~8.
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624), ikincisi de "Storia delle letterature dell'Oriente" [Milano 1969] de S. 1-242
yay~nlanm~~t~r). Di~er ara~t~rmalar~~buraya s~~d~rmak yersizdir. Nesir üzerinde yap~lan ara~t~rma ve incelemeleri de giri~in son sat~rlar~ nda ö~reniyoruz. (S. 148-151).
VIRGINA VACCA, Gli studi deha letteratura araba contemporanea, (S. 159-181).
Ça~da~~arap edebiyat~~hakk~ nda ara~t~rmalar ba~l~~~~ta~~yan bu bölüm bir evvelkinin devam~d~r. ~ah~slar ve ülkelere göre yap~lan s~ralamalarda, zeyil olarak Dante'nin Ilahi Komedya adl~~tan~nm~~~eserinin arapça çevirileri (S. ~~ 77 vd) ile, italyanca
yazan arap müelliflere yer verilmi~tir. Dante'nin Hz. Muhammed ve Hz. Ali'yi Cehennem'deki bir bölüme yerle~tirmesi, islam ülkelerinde ve hatta bizde menfi bir tepkinin uyanmas~na yol açm~~t~. Fakat ya~ad~~~~devirde (1265-1321) islam dünyas~na
dâir ilmi ara~t~rmalar~n henüz ilerlememi~~olmas~, bu mutaass~b ~airin ~uurunda islam
peygamberini bir din bozguncusu oldu~u fikrini uyand~rm~~t~. Bununla beraber,
Selâhaddin Eyyûbi ve baz~~islam alimlerini takdir etmesi, lehine bir his uyand~rm~~t~. Dante'nin islam tasavvufundan yararland~~~na dair uzun zamandan beri
yay~nlar yap~lmaktad~r. "Biblioteca Apostolica Vaticana"n~n son katalo~unda
Enrico Cerulli'nin uzun zamandan beri devam ettirdi~i ilmi faaliyetine ilave
olarak yeni bir kitap ç~kard~~~n~~gördüm.
RENATO TRAINI, I fondi di ~nanoscritti arabi in halin (S. 221-276), 50 sayfay~~a~an
bu derlemede, Italya'daki arapça yazmalar bölümlerinin tarihi geçmi~leri incelenmektedir. Bu makale sat~rlar~nda da tekrar edilen kanaata göre, ~ark bu arada
arapça yazmalara sahip olma yönünden Italya kütüphaneleri, Avrupa'dakilere
nazaran fakirdir. Bununla beraber acaba önemli nüshalar yok mudur? Türk tarihi aç~s~ndan ele alacak olursak, güzel bir Dedem Korkut ile A~~k Pa~azade nüshalarm~n Vatikan kütüphanesinde [bk. E. Rossi, Elenco dei manoscritti turchi deha biblioteca vaticana, Vaticani-Barberiniani-Borgiani-Rossiani-Chigiani, Cittâ del Vaticano 1953,
S. 24 vd, S. 87 vd. Ayn~~müell~f "Kitab-i Dede Qorqut" u 1952'de Vatikanda yay~nlad~] bulunmas~, Kitâb-z Bahriye'nin, P. Kahle taraf~ndan yay~nlanan k~sm~n~n °,
Bologna kütüphanesinde bulunan nüsha esas~na göre oldu~una ve Hezârfen Hüseyin
Efendinin Telhisül-beyân adl~~eserinin en güzel nüshas~n~n Venedik'de S. Marco
kitapl~~~nda olmas~na (bk. R. Anhegger, Türk(at Mecnntast X [1951153] S. 368
n. 17 ve 369) her halde dikkat etmi~izdir. Muhtelif kütüphanelere giren nüshalar~n
geçirdi~i evreleri k~saca inceleyen müellif zeyil k~sm~nda, arapça elyazmalara sahip
kütüphanelerin isimlerine ve cild say~lar~na de~indikten sonra (S. 254-260), 13ologna
Üniversitesi kütüphanesinde bulunan arapça yazmalarm kar~~la~t~r~lmal~~bir listesini
veriyor (S. 261-276).
GIOVANNI OMAN, Vestigia arabe in Italia, (S. 277-190). Bu sayfalar~nda müellif
Italya'da pek az i~lenen bir konuya de~iniyor. Olaylar~n ak~~~n~, edebi ve tarihi eserlerden ö~renmenin yan~~ s~ra, sair maddi delillerin neler oldu~unu târif ediyor. Yukarki sat~rlarda (S. 322) bilvesile, faaliyetinden bahsetti~imiz müellif, genel bir
giri~ten sonra, epigrafi (S. 279-283), meskûkat (S. 283-286) konular~~üzerinde duru7 P. Kahle, Piri Reis Bahriye, Das türkische Segelhandbuch für das Mittelandischen
Meer vom jahre 1521. Berlin-Leipzig. 2 cilt (1926). Bu eser hakk~nda M. Fuad Köprül~fnlin iki tan~tma yaz~s~~vard~r: Hayat c. I (1927) S. 234 vd. ayr~ca Türkiyat Mecmuas~~ c. II (1928) S. 506-508.
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yor. Sardunya ve Sicilya adalar~ nda ele geçen malzemenin tan~t~lmas~ndan sonra,
epigrafiye dair malzemenin azl~~~na çe~itli ihtimaller ileri sürülüyor. Arap harfli
mezar ta~lar~~ ve cami kitabeleri zaman~n ve Italya yar~madas~ndaki mutaass~p
katoliklerin tahribinden kendisini kurtaramam~~t~. Bu bölümden bahsedece~im nokta
[S. 284. vd. da], 1953 senesinde Osmanl~~Türklerine ait bir kaç paran~n ele geçmesidir. Ele geçen sikkelerin maddi tavsifini müellif ba~ka bir ara~t~rmas~na havale
ediyor.
BIANCAMARIA SCARCIA AMORETTI, L' Onomastico Arabicum, un esempio di collaborazione internazionale, (S. 291-306). Uluslararas~~ bir i~birli~i örne~i gösterilen
Onomastieon hakk~nda 1966 senesinde ba~lan~lan ve halen de devam eden çal~~malar
özetleniyor. Özel isimlere dair Leone Caetani'nin bir cildini yay~nlad~~~~kitab~ndan
sonra, devam ettirilmesi için b~rakt~~~~notlar~~geli~tirmek suretiyle yürütülmekte,
bunlar~n yan~nda da, yeni görü~ler eklenmektedir. Italya'da "Accademia dei Lincei",
Fransa'da da "Institut de Recerche et d'Histoire des Textes" taraf~ndan günümüzde
deruhde edilen bu çal~~man~n, Italya'daki faaliyetini buradaki sat~rlardan ö~reniyoruz (S. 296). Frans~ zlar taraf~ndan G. Vajda'n~n önderlik etti~i fi~leme de muhtelif kaynaklar üzerinde devam ettirilmektedir (S. 298 vd). Bu çal~~man~n özelli~inden birisi de, ilim âleminde kullan~lan transkripsiyondan ayr~~olarak yeni bir sistemin
getirilmesidir. Ayr~ca yap~lacak k~saltmalar, baz~~künyelerin kod numaralar~~halinde
gözler önüne serilece~ini gösteriyor (S. 3o1-304). Ilk bak~~ta kullan~lmac~~zor görünüyor ise de, kay~t eden uzun referanslar yapmaktan kurtulaca~~~gibi, baz~~mühim temel
kaynaklara a~inâ olanlar da, arad~~~~konuyu veya ~ahsi, k~sa tariflerden sonra kolayl~kla bulabilir. Örnek tablolar (S. 304-305 aras~nda) yeterli bilgiyi verebilmektedir.
ANGELO PIEMONTESE, Cinquant'anni di persianologia (S. 307-408). Adeta ba~l~~ba~~na
büyük bir bibliografya hacminde olan bu derleme son senelerde Iran tarih ve kültür
sahas~nda bir hayli yeni eser yay~ nlanan Italya'da, "Elli y~ll~ k ara~t~ rmalar" ba~l~~~n~~
ta~~ mas~ na ra~men, daha önceki seneleri de kapsay~p Iran edebiyat ve tarihi hakk~nda yap~lan çal~~malar~~teker teker saymaktad~r. Konunun yaln~z geçmi~~süresini de~il
müelliflerin karakterlerini de tasvirden geri durmamaktad~r. Geçen as~rda I. Pizzi'nin ba~latt~~~, günümüzde de Alessandro Bausani'nin otorite oldu~u Iran edebiyat~~
çal~~malar~, bu ülkede bir hayli ilerlemi~~durumdad~r. Türk kültür dünyas~~ile yak~n
ilgisi olan Iran medeniyetini~~, italyan ara~t~r~c~lar taraf~ndan incelenmesi, islaml~k
öncesi ve sonras~~ tarz~nda ikiye ayr~lmakla, yan~ba~~nda hatta uzun as~rlar Iran'da
hüküm sürmü~~Türk medeniyeti nedense ihmal edilmi~tir. Halbuki önceleri Luigi
Bonelli, Ettore Rossi ve günümüzde Alessio Bombaci çe~itli ara~t~rmalar~nda bu
eksikli~i gidermeye çal~~m~~lard~. Ad~~geçen zatlar üç büyük ~ark diline olan
hâkimiyetleri ile kar~~la~t~rmalar~~ selâhiyetle ba~arm~~lard~r. Iran tarihini ilgilendirrnekle beraber, türk dünyas~na da yeni bilgiler getiren yak~n zamanda ç~ km~~~
bir kitaba Belleten sütunlar~ nda temas etmi~tim 8. Bundan ba~ka "Istituto Italiano
8 Michele Membr, Relazione di Persia (1542). bk. Belleten c. XXXVI S. ~~o7115. Bu kitap hakk~ nda haz~rlad~~~m tan~ tmay~~ vatani görevim arifesinde bitirdi~im
için, baz~~ notlar~mdan istedi~im gibi yararlanamad~~~m ba~ka, tashil~~hatalar~~
da yapt~~~m~~ ne yaz~k ki bittikten sonra fark ettim. Eksik ve hatal~~ b~rakt~~~m
noktalara tekrar dönüyorum : ~~-S. ~~ o7'de, 3. sat~rda yay~nlayan~n soyad~~Cordona
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per il Medio ed Estremo Oriente" taraf~ndan yap~lm~~~baz~~ yay~nlar elimizdedir.
En önemlisi 17. asr~n ilk yar~s~nda Türkiye ve Iran'da bulunmu~~Pietro della Valle'nin Iran mektuplar~ = yeniden bast~r~lmas~d~r. ~ki cilt planlanan bu ne~ rin birinci
cildinin bas~m' tamamlanm~~t~ r. 26 Nisan 1973 tarihinde tertiplenen Iran-Venedik
de~il Cardona'd~ r. Prof. Manlio Cortelazzo'nun tavassutu ile, bu kitapdan sonra iki
ciltlik bu eseri de bana haber ald ~~~mdan k~sa bir zaman sonra tedarik eden müellife
bu vesileyle te~ekkür ederim. 2 - Ayn~~sayfada no. 2 de E. Alberi'nin yay~nlad~~~~seride Türkiye'yi ilgilendiren relazione cildlerinin yay~n tarihi s~ralamas~~ ~öyledir ; 18401844- 1855. Yanl~~l~kla koydu~um 1885 tarihi serinin o s~ ralarda devam eden ciltlerinden birisidir. Relazione'ler günümüzde, Italya'n~n Torino ~ehrindeki "Bottega
d'Erasmo" adl~~ yay~nevi taraf~ ndan temsilciler eliyle Senato'ya verili~~tarihi
s~ras~na uygun bir ~ekilde tekrar yay~nlanmaktad~r. ~imdiye kadar ~ngiltere hakk~ndakiler bir cilt, Almanya'ya dair olanlar da üç cilt halinde yay~nlanm~~t~r. Yaymevinden yak~n bir geçmi~te edindi~im bilgiye göre, ~imdi Fransa'ya ait olanlar~n
haz~rl~~~~yap~ lmakta, Türkiye relazione'leri yay~ nlanma s~ras~n~~ beklemektedir.
3-S. ~~~~o. 1550 senesinde Venedik devletinin ~ark dilleri tercih/1am atanan Membre'nin, pek çok türkçe belgeyi italyancaya çevirdi~ini, Venedik Devlet Ar~ivi'nde
mevcut Libri Commemoriali adl~~sende görmü~tüm. Predelli taraf~ndan yap~lan bas~l~~
nüshadan ç~kard~~~ m notlar~m~~kaybetti~im ve bütün aramalar~ma ra~men bu
ciltleri tekrar tetkik edemedi~im için gerekli künyesini ve sayfa numaralar~ n~~veremiyorum. Fakat genel ba~l~ k: R. Predelli, I Libri Commemoriali deha Repubblica di Venezia. Regesti ( 1239-1787 )'dir. Venedik'te 876-1914 tarihleri aras~ nda 8 cilt olarak bas~lm~~t~r.Venedik'e yollanan say~s~~bir hayli çok türkçe belgenin çevirisini kapsad~~~~için,
mühim kaynaklardand~ r. Venedik tarihi üzerinde kaynak yay~n~~ile tan~nan "Deputazione di Storia Patria per la Venezia" nezdinde ~srarla yapt~~~m ba~vurmalarda, yer
de~i~tirmek için kitaplar~~sand~ klara konan bu kurumun, eski kitaplar~~birkaç senedir
satmad~~~~haberi geldi. Türk tarihinin yerli ve yabanc~~kaynaklar~ n~~büyük maddi fedakarl~klar ile toplama~a kalk~~an muallim M. Cevdet (Inançalp) haber ald~~~~
bu kitaplar~~tedârik etme~e u~ra~m~~~fakat getirtememi~~(bk. O. Ergin, Muallim
M. Cevdet'in hayat~ , eserleri ve kütüphanesi, ~st. 1937, S. 523). 4-Gene ayn~~ sat~rlarda,
Membre'nin bir do~u haritas~na katk~s~ ndan söz ederken, haritan~ n Tunuslu Hac~~
Ahmet adl~~ co~rafyac~ya ait oldu~unu ve Venedik ~ehrindeki San Marco kutuphanesinde bulundu~unu kaydetmemi~im. Memleketimizde bu harita hakk~nda
yap~lan çal~~malar için bk. A. SAYILI, "Cçüncü Murad'~ n Mücessem Yer Küresi"
(Belleten, c. XXV) ba~l~kl~~makalesinin 401. sayfas~~ve not 12. 5 - S. 1 ~ 5'de Scarcia'n~n makalesinin ba~l~~~~bir tashih hatas~~sonucu anla~~lmaz bir ~ekil olmu~tur. Do~rusunu tekrar ediyorum: La Persia tra Uzun Hasan e Tahmasp 1454-1572. Birkaç sat~r
sonraki Romusio'nun Ramusio olmas~~gerekti~i erbab~ nca kolayl~kla anla~~labilir.
Il Veltro dergisinin ~talya-Iran ili~kilerine ayr~lan bu say~s~n~ n (Anno XIV. n. 1-2
[1970]) 39-60 sayfalar~~aras~ nda, Türk tarihini yak~ ndan ilgilendiren ba~ka bir
makale daha vard~ r: GIUSEPPE CARACI, Viaggiatori italiani in Persia net medioevo.
~ran'a Ortaça~~boyunca italyan seyyahlar taraf~ndan yap~ lan seyahatleri kronolojik
s~ ra ile inceleyen müellif Anadolu'ya ait kay~tlar~~ k~sa da olsa zikretmi~tir. Konunun türk tarihi aç~s~ ndan tekrar ele al~nmas~n~~arzulamaktay~z.
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ili~kilerine ait bir serginin katalo~u da bugün elimizde bulunmaktad~ r; Maria Francesca Tiepolu, La Persia e la Repubblica di Venezia. Mostra di Documenti dell' Archivio di
Stato e della Biblioteca Marciana di Venezia, 1973, 78 S. ~talyanca, 41 S. farsça. Farsçaya
çevirenler Iraj Anvar ve Gh. Rowshani. Bu sat~ rlarda konuyu daha fazla uzatman~n
yararl~~olmayaca~~~kan~s~nday~m. Sat~rlar~m~, derleyicinin say~s~~ ~~o2'ye ula~an dip
notlar~ndan ba~ka rakamlar ile yürüttü~ü bibliografyas~n~n (S. 387-408) 392 tane
Oldu~unu ve alfabetik olarak s~raland~~~n~~ kaydetmek ile yetiniyorum.
FRANCESCO CASTRO, Gli studi di diritto islamico, (S. 409-436). Islâm hukukuna
dair yap~lan ara~t~rmalar~~ derleyen bu zat, eseri yay~ nlayan enstitünün bir çok
yay~n~ na irr~zas~n~~ atm~~, faal bir ~ahsiyetdir. Bu derlemesinde detayl~~ bir tasvire gitmeden, müelliflere göre ele al~nan konular~n yay~ n~~esas olan bir s~ ralamas~n~~
vermektedir. Hukuk kavram~n~ n bir toplumdaki önemine de~inmeyi bile burada
gerekli görmüyorum. Fakat tarihimizi incelerken kar~~m~za ç~ kan bir çok kavramlar~ n
aç~ klanmadan kalmas~, say~s~~yeterli olmayan yay~ nlar hâric tutulursa, Türk Hukuk
Tarihinin geçirdi~i safhalar~n lây~k~yla incelenmemi~~olmas~~ mühim eksikliklerden birisidir. Cumhuriyetimizin ilan~~ile beraber Hukuk Fakültesinde "Türk Hukuk
Tarihi" dersleri konmu~, merhum Fuad Köprülü, kurdu~u dergilerden ikisine "Türk
Hukuk Tarihi" ismi (birisinde iktisat ba~l~~~~vard~) vermi~~ise de, yay~na devam
edilmemesi fikir dünyam~zda bo~luk b~rakm~~t~ r. Uzun as~rlar çe~itli ülkelere varl~~~n~~
kabul ettiren Türk devletinin, o ülkelerde hukuki sahada neler b~rakt~~~n~, bunlar~n
yaratt~~~~sosyal ve ekonomik etkilerin neler oldu~unu incelemek Türk tarihçilerine
dü~er. Halbuki Libya'daki hukuk ve vak~ f gibi konular italyan bilim adamlar~~taraf~ndan incelendi. ~slâm hukuku ara~t~r~c~lar~, yak~n ili~ki kurduklar~~ülkelerin hukuk
tarihine büyük önem vermi~ ler ve epey ara~t~rma yay~nlam~~lard~ r. Bunlar~n bir k~sm~ n~ n künyelerini bu derlemede görüyoruz.
* *
Bu sat~rlar~~ bitirmeden evvel bir konuya de~inmek istedim. ~ark ülkeleri ile her
zaman çe~itli alanlarda maddi ve manevi alakas~n~~devam ettiren ~talya'n~n acaba
bu eser haz~rland~~~~s~rada Türkiye'yi ilgilendiren yay~ nlar~~toplayacak ve sonraki
ara~t~r~c~lara devredecek bir çal~~ma yap~ lamaz m~yd~ ? Yukarki sat~rlarda haber
verdi~imiz bibliografya kitab~~ (n. ) baz~~ ara~t~rmalar~~müellif isim s~ras~na göre
derli toplu bir araya getiriyor. Kelime anlam~yla türkolog olmayan, fakat do~u ve
hattâ türk sorunlar~n~~ muhtelif zamanlarda ele alm~~~müellifler hiç mi zikre sayan
de~ildi? Prof. A. Bombaci'nin ilerde (S. 328) künyesini verdi~im ara~t~rmas~n~n ilk
sat~rlar~ nda Avrupa'daki Türk kavram~n~ n neler oldu~u üzerinde durulmu~tur.
Bugünkü Türkiye tarihinin Italya yar~madas~~ ile ili~ kileri, Anadolu Selçuklular~~ zaman~nda, 13. as~rda ba~lamaktad~ r. Bu ili~ kilerin en basit bir özetini
ç~karmaya kalk~~ mak bile uzun bir mesâiyi gerektirmektedir. Tekrar elimizdeki
kitaba dönünce, ba~lang~ç s~n~r~~ olan 1921 senesinde kaleme al~nm~~~ve Türkiye'yi ilgilendiren bir bibliografya kitab~n~ n mevcudiyetini en önce kaydediyorum
(R. PARIBENI, Saggio di bibliografia anatolica, Venezia 1921, 238 S.). Kald~~ ki,
"Oriente Moderno" dergisinde Türkiye bölümü hiç bir zaman eksik olmad~~~~
gibi, ihmal edilmiyecek ara~t~ rmalar, kitap tan~ tmalar~~ yap~lm~~t~ r. Müteveffa
Ettore Rossi 1937 senesinde ~stanbuPda toplanan Ikinci Türk Tarih Kongresinde "Türk-Italyan Bibliografyas~" haz~rlanmas~~ için bir teklif ileri sürmü~ tü
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(ikinci Türk Tarih Kongresi, ~stanbul 20-25 Eylül 1937. Istanbul 1943, S. L). Bu
temennisini gerçekle~tirmek için ilk kay~tlar~~vermi~~(op. cit. S. 418-421, buradaki
metinden daha de~erli malzeme ne yaz~ k ki pek mâruf olmayan italyanca ayr~~
bas~ mda mevcuttur), Italyan Ansiklopedisi'ndeki Türkler (Turchi) maddesinde
önemli kay~tlar koymu~tu.
Ilk sat~rlarda uzun süredir toplad~~~n~~Türk-Italyan münasebetlerine ait notlar~m' yarnlama olana~~~buldu~umu kaydetmi~tim, böylece elimizdeki kitab~n
eksikli~ini bir parça gidermek istedim. Bunun için a~a~~ daki sat~rlarda yay~nlad~~~m
bibliografya denemesi, bu konuda benim ilk yay~n~ m oldu~undan eksiklikleri bulunaca~~n~~biliyorum. Italyan ne~riyat~~ devaml~~olarak kütüphanelerimizce takip
edilmemektedir. Birçok de~erli dergi ve sair süreli yay~nlar~~koleksiyon halinde
bulam~yoruz. Zaman zaman elime geçen muhtelif bibliografya ve tan~tma yaz~lar~~
yoluyla elde edebildi~im notlar~m~~bu yaz~y~~ f~rsat bilerek bir araya getirmeye
çal~~t~m. Böyle bir çal~~man~n bir italyan türkolog hatta kütüphaneci taraf~ndan
daha detayl~~kaleme al~nmas~~ilerki çal~~malar~~bir hayli kolayla~t~racakt~r. Italyan
türkologlardan Luigi Bonelli'nin Türk fikir alemine dair ilmi faaliyeti asla ihmal
edilemez. Bu alimin ço~u ilk defa kendisi taraf~ndan i~lenen konular~n kronolojik
bir s~ras~n~, Ettore Rossi'nin ki ile birlikte bekliyoruz.
ANCHIERI, ETTORE. Costantinopoli e gli Stretti nella politica russa ed europea dal trattato
di Quçuk Kainargia alla convenzione di Montreux, Milano 1948, 268 Sayfa.
ARMAO, EamANNo 9 . In giro per il Mar Egeo con Vincenzo Coronelli, Firenze 1951, 426
Sayfa.
BABINGER, FRANZ ". "Relazioni visconteo-sforzesche col la Corte ottomana durante
il sec. XV." Atti del Convegno di Studi su la Lombardia e l'Oriente. Milano 11-15
giugno di 1962, Milano 1963, S. 8-30.
* Izmir do~umlu oldu~unu söyliyen müellif bu kitab~nda italyan co~rafyac~~
V. Coronelli'nin Bat~~Anadolu ve 17. as~rda Türk idaresi alt~ndaki topraklara dair
verdi~i bilgilerin tahlilini yapmakta, yeni yay~nlar~~da ilave etmektedir. Yer isimleri yönünden çok faydal~~bir eseri hizmete sunan müellif ayr~ca zengin kütüphanesinde bulunan ~ark'a ait kitaplar~n tahlill bir katalo~unu da haz~rlay~p yay~nlam~~t~r: Catalogo ragionato deha mia biblioteca. Opere di consultazione. Venezia - AlbaniaOriente Mediterraneo, 1953 Sayfa. Firenze 318 Sayfa. Müellif için k~sa bir haber,
bk. W. Sperco, "E. Armao", TTOKB n. 120 (Ocak 1952) S. 37 vd.
Müteveffa Franz Babinger, a~ina oldu~u italyan kaynaklar~ndan epey
yararlanm~~~ve pek çok italyanca makale kaleme alm~~ t~. 1961 senesine kadar yapt~ldarma topluca sahibiz: Franz Babinger Schnitenverzeichnis 1910 bis 1961. München
1962. 51 sayfal~k bu bibliografya, "Aufsatze und Abhandlungen zur Geschichte
Südosteuropas und der Levante" ad~~alt~nda mezke~r müellifin makalelerini bir
araya toplayan dizinin birinci cildinden ayr~bas~md~r. Yukarda zik;etti~imiz makalelerinden ba~ka Kanuni Sultan Süleyman devrine ait nadir bulunan bir metnin
de fotokopi yay~n~n~~italyanca giri~ , önsöz ve dizin ile haz~rlam~~t~r: Luigi Bassan°.
Costumi et i modi particolari deha vita de'Turchi. Ristampa fotomeccanica dell'edizivne originale (Roma, 1545) corredata da una introduzione, note bio-bibliografiche ed un indice analitico
a cura di F. B. Monaco di Baviera. 1963. XI-132 Sayfa. Babinger'in Fatih Sultan
Mehmed hakk~ndaki monografisinin daha mufassal çevirisi Italya'n~n Torino ~eh-
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F. "Lorenzo dei Medici e la corte ottomana," Archivio Storico Italiano
a. CXXI (1963) disp III, S. 305-361.
BABINGER, F. "Maometto il Conquistatore e gli Umanisti d'Italia", Venezia e l'Oriente fra tardo Medioevo e Rinascimento, Firenze 1966,
S. 433-449.
BARBERA, GIUSEPPE, Elementi italo-siculo yen. geno. nei linguaggi arabo e turco, Beyrut
1940, IX-255 Sayfa.
BERTELE, TOMMASO ", J palazzo degli ambasciatori di Venezia a Costantinopoli e le sue
antiche me~norie, Bologna 1932.
BABINGER,

"L'Impero Ottomano", Nuove Questioni di Storia Moderna, Milano
1964, S. 557-600.
BE~rrou, MARIA ESTHER, "Il card. Giulio Alberoni e il principe Francesco Il.
Rakoczi", Nuova Rivista Storica XLIV (1960) S. 560-582.
BOMBACI, ALESSIO,

"Un riflesso della battaglia di Vienna del 1683", Archivio Storico
per la Calabria e Lucania, Roma 1955, S. to~ -~~19.
CACCAMO, DOMENICO, "Eugenio IV. e la crociata di Varna", Archivio della Societâ
ro~nana di storia patria sene III, anno LXXIX (1956) Roma, fasc. I-IV S. 35-87.
CANDIDA, L. La Turchia, Roma 1942.
CASTELLANI, P. Eu-r~m~o " OFM. Archivista della Custodia della Terra Santa,
Catalog° dei firmani ed altri documenti legali emanati in lingua araba e turca corcernenti
i santuari le proprietd i dritti della Custodia di Terra Santa conservati nell'archivio della
stessa custodia in Gerusalemme, Gerusalemme [Kudüs], Tipografia dei PP. Francescani, 1922 168 Sayfa.

BRIENZA, MARIO,

rindeki G. Einaudi yay~nevi taraf~ ndan 1957 ve 1967 senelerinde bas~lm~~t~r. Müteveffa, Roma'daki Italyan Ansiklopedisi bürosu taraf~ndan yay~nlanan Dizionario
Biografico degli Italiani adl~~ külliyatda "Angiolello (Degli Angiolelli) Giovanni Maria" (c. 2. S. 275-278) "Bassano, Luigi" maddelerini yazm~~t~. Daha sonraki cildlerde
bizim de ilgilenece~imiz ba~ka madde yaz~p yazmad~~~n~~Ankara'da bulamad~~~m
için bilmiyorum. 1961 senesinden sonraki yay~nlar~n~~kapsayan bir bibliografyas~n~n henüz haz~rlanmad~~~ n~~ ö~rendim. Be~~makalesini toplad~~~~bir kitab~nda
["Spatmittelalterliche frankische Briefschaften aus dem grossherrlichen Seraj zu Stambul",
München 1963, 144 Sayfa] birinci makalenin ba~l~~~~"Lorenzo dei Medici und der
Osmanenhof"dur. ~talyanca asl~n~ n tam veya ilâveli bir çevirisi midir? ~ahsen
sahib olamad~~~ m için buraya ihtiyatla kaydediyorum.
" Bu de~erli eserin müellifinin yak~ nda vefat etti~ini "Studi Veneziani" dergisinin XII. cildinde ö~rendim. Nekrolojisini ayn~~derginin 743-749. sayfalar~nda
Giovanni Gorini yazm~~t~ r.
12 Kudüs ~ehrindeki Kutsal Yerler muhafazas~ na görevli Françeskan tarikat~n~n
nezdinde bulunan islam devri belgelerinin bir katalo~udur. M~iellifin o zaman
Kutsal Yerler Muhaf~zl~~~n~ n (Custodia della Terra Santa, ~nahiyeti hk. bk. Custodia
di Terra Santa .1342-1942, Gerusalemme [Kudüs] 1951. Muhtelif makaleler) ar~ivisti
oldu~u anla~~l~yor. Yedi bölüme ayr~ lan bu katalogda 15. sayfadan sonraki belgeler
Osmanl~ -Türk idaresi devrinde verilenlerin mahiyeti, boyutlar~, milad~~tarihi ve
italyanca bir özetinden sonra hicri tarihini de, bulunduklar~~ kutu ile i~aret edil-
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"Diplomazia di guerra e negoziati di pace sulla spartizione dell'Asia Ottomana (1915- ~~923) " Archivio Storico Italian° (~~966) disp.
II S. 208-249.
CEss~, ROBERTO, "La caduta di Costantinopoli nel 1453". Atti del Reale Istituto Veneto
di Scienze, Lettere ed Ani, Tomo XCVII parte II (1938) S. 551-575.
DALLEGG~o d'Auss~o, E., 13 Relatione dello Stato deha Cristianitii di Fena e Constantinopoli,
obediente al Somnw Pontefice Rorm~no. Manoscritto deha prima ~net~i del XVII secolo,
annotato e pubblicato da E. D. D'A., Costantinopoli [Istanbul] 1925,

CATALUCCIO, FRANCESCO,

mektedir. 1523 senesinden 1902 senesine kadarki türkçe belgelerin numaras~~84 den
2644 e kadar devam etmektedir. Türk belgebilimi üzerinde çal~~anlar~n nedense ~imdiye kadar ihmal ettikleri bu kitap, Sina yar~madas~nda bulunan me~hur Santa Catherina, ortodoks mezhebi manast~r~ndaki belgeleri inceleyen iki eserin bibliografyas~na
girmi~tir : HANS EENsr, Die mamlukischen Sultansurkunden der Sinai-Klosters, Wiesbaden
1960. KLAUS SCHWARZ, Osm~~ nische Sultansurkunden der Sinai-Klosters in türkischer
Sprache, Freiburg 1970. K~sa bir müddet evvel ç~ kan, Kanuni Sultan Süleyman
devrine ait bir belge klavuzu kitab~, Castellani'nin özetledi~i belgelerin tarihsel
s~ralamas~n~~verdi~i gibi [ JozEF MAruz, Herrscherurkunden der Osmanen sultans Süleyman
Prachtigen. Ein chronologisches Verzeichnis, Freiburg 1971], Freiburg Üniversitesinin
~arkiyat seminerinde Türkçe fermanlar~n foto~raflar~n~n iki ciltlik bir albümde
oldu~u [157. sayfada] kaydediliyor. Memlak Sultanlar~~taraf~ndan verilen belgeler,
metnin fotokopisi, matbaa harfli yay~n~~ve italyanca çevirisi ile Kudüs'de yay~nland~. Fakat kapak k~sm~~ve genel giri~~bir türlü yay~nlanmad~~i için kullan~lmas~~
güven verici olmuyor.
Do~u ülkelerindeki Kutsal Yerleri korumak ve hristiyanl~~~~ya~atmak için
Françeskan tarikat~n~n faaliyeti as~ rlardan beri devam eder. Kurucular~~Assisi'li S.
Francesco, M~s~r Sultamn~~tanassur ettirmek için uzun bir seyahati bile göze alm~~~
fakat dini münazaray~~ kaybederek ülkesine geri dönüp kurdu~u tarikat~n ikna
yolu ile bu i~e devam etmesini vasiyet etmi~di. 1219 y~l~nda Sultan Melik el-Kamil
nezdindeki bu te~ebbüsün fikir yönü L. Massignon taraf~ndan incelenmi~tir (Opera
Minora, Beyrut 1963 II, S. 482 vd.). Dante'nin Ilahi Komedyas~n~n Cennet fasl~n~n
XI. canto'sunda tebcil edilen S. Francesco'nun muakk~plarm~n misyonerlik faaliyetlerini incelemek bu sat~rlarda imkans~zd~ r. G. Golubovich "Collegio S. Bonaventura"
taraf~ndan (önceleri Floransa civar~ ndaki Quaracchi [Ad Claras Acjuas]'de olan bu
enstitü bir kaç sene evvel Roma civar~ndaki Grottaferrataya ta~~n~p yay~n~n~~sürdürmektedir) yay~nlanan ve say~ lar~~yirmi cildden fazla tutan "Biblioteca Bio-Bibliografica deha Terra Santa e dell'Oriente Francescano" ba~l~kl~~büyük sende, misyonerlerin faaliyetleri ve raporlar~n~~ilim alemine sunmu~tur. [ayr~ca bk. S. 319 n. 4].
la "Beyo~lu ve Istanbul'da ya~ayan, Papa'ya tabi hristiyan cemaat hakk~ nda
rapor. Onyedinci asr~n birinci yar~s~na ait elyazmas~".
~imdi Atina'da ya~ayan kitab~ n müellifi, Paris'de buldu~u italyanca metnin
yay~n~n~~haz~rlam~~. Bu "relatione" ler Venedik temsilcilerininki gibi devletin siyasi ve
mali kudretini tasvir etme yönünden çok uzakt~r. Fakat Istanbul'un ve Anadolu'nun
sosyal durumu hakk~nda verilen bilgiler oldukça yararl~d~r. Metnin kimin taraf~ndan yaz~ld~~~n~~saptanamamas~~kar~~s~ nda, G. Hofmann bu probleme bir çözüm
getirmi~tir; Il Vicariato apostolico di Costantinopoli 1453-1830, Roma 1935, S. 18 n. 3

B~BL~YOGRAFYA

330
DE LEONE, ENRICO.

L'Impero Ottomano nel primo periodo delle riforrne (Tanzimat) secondo
fonti italiane, Milano 1967, 262 Sayfa.
Dujczv, IVAN. Avoisi di Ragusa. Documenti sull'Impero Ottomano ne! secolo XVII, sulla
guerra di Candia. Roma 1935.
FASULO, UMBERTO, "Lo sbarco dei Turchi a Sorrento (1558)". Rivista Araldica
1958, S. 244-246.

GoLusov~cx, P. GIROLAMO, OFP.I., "La questione de' Luoghi Santi nel periodo,
degli anni 1620-1638. Nuovi documenti dall'incarto dell'ambasciatore Filippo
di Harlay, Comte di Cesy", Archivium Franciscanum Historicum, a. XIV (1921),
f. I-III, S. 209-242. fas. IV, S. 461-497. [Müellif Ve bu konudaki yay~nlar~~
için bk. S. 13 n. 12].
KISSLING, H. J, "Francesco Gonzaga ed il Sultano Bajezid II", Archivio Storico Italian°,
Anno CXX (1967), disp. I S. 34-68. [türkçeye müellif tarafmdan çevirisi için
bk. "Sultan Bayezid II ve Françesko II. Gonzaga", Türkiyat Mecmuas~~ c. XV
(1968) S. 47-73].
CAvA, ALFONS°, "Il sacco turchesco in Manfredonia ne! 1620", Archivio Storico
per le Provincie Napolatene, Napoli a. XXVI (1940) S. 60-104.
LEODRISII CIUBELLI, De expeditione Pii Papae II. adversos Turcos, A cura di Giulio Zimolo, Bologna 1951, XLII-193 Sayfa.
LOPEZ, ROBERTO, "Il principio della guerra veneto - turca ne! 1463", Archivio Veneto.
Sene V. t. 15 ( ~~ 934), S.
MALGERI, F., La guerra Libica 1911-1912, Roma 1970, 429 Sayfa.
MARFOR1, T., La costituzione turca, Firenze 1947.
MuLTzsz, PAOLO, La terra promessa. La guerra italo-turca e la conguista della Libia 19111912, Milano 1968, 377 Sayfa.
MATTEucc~, P. GuAtoz~um OFM., Un glorioso convento fra~~cescano sulle rive de! Bosforo.
Il S. Francesco di Galata in Costantinopoli. 1230-1697, Edizioni Studi Francescani
Firenze-Roma, 1967, 417 sayfa. [Hakk~nda yazd~~~m haber tarz~nda bir makale
itiEF Tarih Enstitüsü Dergisi (say~~ 2 [Ekim 1971) S. 345 vd.)'ndedir].
MERCATI, ANGELO, "Le due lettere di Giorgio di Trebisonda a Maometto II",
Orient. Ghristiana (1943) S. 65-99.
MIGLIORIN1, E, "Un nuovo stato mediterraneo. Il Hatay" .Bollettino della Societd
Geografia Italiana ( 939). S. ~~69-182.
MONCALLERO, G. L., "La politica di Leone X e di Francesco I nella progettata
crociata contro i Turchi e nella lotta per la sucessione imperiale. ", Rinascimento
(1957) s. 61-109.
MORMORIO, G1USEPPE,
(1957) S. 839-846.

"Cornelio Magni e un esercito turco de!' 600" L'Universo

FALL, FRANCIS 14, I rapporti

italo-albanesi intorno alla met de! secolo XV (Documenti inedite introduzione e note storico - critiche)." Archivio Storico per le
Provinde Napoletane. Sene III. v. IV (1965). S. 123-226.

la Italyan as~lh bir romen tarihçi olan müellif, türk tarihini ilgilendiren baz~~
italyanca makaleler kaleme alm~~t~. Elimdeki notlar~~yay~nlama f~rsat~n~~ buldu~umdan, burada s~ ralworum:
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"La flotta papale alla Prevesa (1538)", Rivista di Storia deha Chiesa in
Italia anno V. n. s. 1 (1951) S. 53-74.
PASTINE, ONORATO, La politica di Genova nella lotta veneto-turca daha guerra di Candia alla
pace di Passarovitz. Genova 1938.
PASTINE, ONORATO, Genova e L'Impero Oto~nano nel sec. XVII, Atti deha Societâ Ligure
di Storia Patria; v. LXXIII, Genova 1952, 188 Sayfa.
PASCHINI, PIO,

La partecipazione bresciana alla guerra di Cipro e alla battaglia di Lepanto
(157o-1573), Brescia 1954, 16o Sayfa.
Plus II Enea Silivio Piccolomini, Lettera a Maometto 11 (EpisWa ad Mahometum), a cura
di Giuseppe Toffanin. Napoli 1953, LVII-194 Sayfa.

PASERO, CARLO,

QUARTI, GUIDO,

La battaglia di Lepanto nei canti popolari dell'epoca, Milano 1930, 318

Sayfa.
QUARTI, GUIDO,

La guerra contro Turco in Cipro e a Lepanto 1570-1571, Venezia 1935

775 sayfa.
"Assedio deha capitale di Cipro. Nicosia 1570", Rivista di Cultura
Marinara. a. XV. Roma (194o). S. 84-122, 570-595.

QUARTI GUIDO,

Gu~DA, "La Politica orientale sarda nei dispacci del Tecco (1850-56)",
Rassegna storica del Risorgi~nento XCVIII (1961) S. 663-680.
RUNCIMAN, S, La caduta di Costantinopoli trad. di Marisa Luisa de Luigi Rotondi
Milano 1968, 204 sayfa.
SAsst, FERRUCCIO, "Le campagne di Dalmazia durante la guerra di Candia (16451648), Archivio Veneto, sene V. t. XX (1937) S. 2 II-250, t. XXI (1937) S. 60-100.
SERRA, ALESSANDRO, "Relazioni del Castriota con il papato nella lotta contro i
Turchi (1444-1468)", Archivio Storico Italiano (1956) S. 713-733, (1955) S. 33-63.
SORAN°, G, // papato, l'Europa cristiana e i tartari, Milano 1939, 386 Sayfa.
SPERDUTI, GIUSEPPE, Aspetti giuridici deha questione di Alessandretta, Milano 1939, 336
Sayfa.
STELLA, ALDO, "Gianandrea Doria e la "Sacra Lega" pri~na deha battaglia di Lepanto".
Estratto daha Rivista di Storia deha Chiesa in Italia, anno XIX n. 2 (1965),
29 Sayfa.

QUAZZA,

I - "Ciriaco d'Ancona e la crociata contro Turchi" Bulletin Historique de l'Academie Roumaine, XX (1937) S. 1-6o.
II - "Marino Barlezio. Storico umanista". Melanges d'histoire generale II. Cluj
(1938) S. 135-318. [Bu iki önemli makale Halil Inalc~k taraf~ndan (Fatih devri
üzerine tetkilder ve vesikalar I, Ankara 1959) incelenmistir]
III - "Le condizioni e gli echi internazionali deha lotta antiottomana del 14421443, condotta da Giovanni di Hunedoara". Revue des etudes sud-est europeennes t. III
(1965) Il. 3-4 S. 433-463.
IV - "Considerazioni sulla partecipazione veneziana alla crociata antiottomana
di Nicopoli (1396)", Revue des etudes sud-est europeennes t. VII (1969) n. ~~S. 187-197.
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Gli stati italiani, l'Europa e il problema turco dopo Lepanto, Firenze
1961, VIII-98 Sayfa.

TAMBORRA, ANGELO,

A, "Russia e Santa Sede all'epoca di Pietro il Grande", Archivio Storico
Italian° (1961) dis. II S. 200-240.
TAsso, ANTONIO, La questione degli Stretti. I Dardaneli, Milano 1955, 336 Sayfa.
TAMBORRA,

"Una proposta di lega antiturca tra Venezia, Genova e Bisanzio
nel 1363, "Archivio Storico Italian°, (1955), S. 321-334.

THIRIET, FREDDY,

"Appunti sul regime degli stabilimenti veneti in Albania
ne! sec. XIV e XV", Studi Veneziani VIII (1966), S. 195-265.
Arnavutluk (Albania) tarihine ait Venedik Devlet Ar~ivinde bulunan belgelerin
yay~n~na giri~en bu din adam~, ~skender Bey (Skanderbeg) devrinden bahseden bir Vatikan Ar~ivi belgesini yay~nlam~~t~r; Il "Liber Brevium" di Callisto IlL
La Crociata l'Albania e Skanderbeg, Palermo 1968, 227 Sayfa. Venedik Ar~ivindeki belgeler kitab~n~~Prof. Halil Inalc~k'~n kütüphanesinde görmü~~fakat not
etmeyi ihmal etmi~im. Son zamanlarda Vatikan Ar~ ivinde Arnavutlu~a ait
belgelerin yay~nland~~~n~~kataloglarda gördüm fakat inceliyemedim.

VALENTINI, GIUSEPPE,

A. "Ertogrul Bey. Il sovrano di Teologo (Efeso)", Atti deha
Societâ Ligure di Storia Patria, n. s. vol. LXXIX/ ~~S. 155-161.
Z. E. A. "The first Serbian campaigns of Mehmed II (1454, 1455), Annali deli'Istituto Orientak di Napoli n.s v. XIX S. 834-840.
ZACHARIADOU, ELISABETH

L. Veccia Vaglieri, italyan do~ubilimcilerin eserlerinin tam bir bibliografyas~n~n
haz~rlanmakta oldu~unu bildiriyor (c. II S. 129). Çok yararl~~olaca~~na ~üphe etmedi~imiz bu eseri ~imdiden merakla bekliyoruz. Bu enstitü ça~da~~türk hikâyecilerinden yap~lan çevirilerden ba~ka ve merhum M. Fuad Köprülü'nün Türk Hukuk
ve Iktisat Tarihi Mecmuas~'n~ n I. cildindeki (1936) "Bizans müesseselerinin osmanl~~
müesseselerine te'siri hakk~nda baz~~mülâhazalar" adl~~ çok uzun [S. 165-313]
makalesinin (sonradan ayr~bas~m~~ da kitap halinde yay~nland~) çevir~sini "Alcune
osservazioni intorno alrinfluenza delle istituzioni bizantine sulle istituzioni ottomane", [1953
174 Sayfa] ba~l~~~~alt~nda, medeniyet tarihimizi yak~ ndan ilgilendirdi~i için yay~nlam~~t~r. Haz~rlanmas~~ sürdürülen yeni kitapta Türkiye k~ sm~~ herhalde ihmal
edilmez.

EKLER
1.
Bu tan~tmam~n haz~rlanmas~n~~ bitirdikten sonra inceleme f~rsat~n~~ buldu~um
"Studi Veneziani" dergisinin XII. cildinde [Venedik'teki Giorgio Cini vakf~ na
ba~l~~iki kültür enstitüsü, (Istituto di Storia della Societâ e dello Stato Veneziano ve
Istituto "Venezia e l'Orient ..") taraf~ndan ç~ kar~l~ r], tan~nm~~~bizantolog Prof. Agostino Pertusi'nin çok mühim bir makalesini gördüm: 1 primi studi in occidente sulr-
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origine e la potenza dei Turchi (Türklerin men~ei ve gücüne dair garpta yap~lan ilk
ara~t~rmalar), S. 465-552. Türk kavram~n~n hangi müellifler taraf~ndan i~lendi~i
etrafl~~ bir ~ekilde aç~ klanmaktad~r. Makale hakk~ndaki kanaatlerimi f~rsat bulabilece~im ba~ka bir ara~t~rmama b~rak~yorum. Ayr~ca makalenin biraz de~i~ik
frans~zca bir çevirisi de yay~nlanm~~t~r: "Premires etudes en occident sur l'origine
et la puissance des tures", Bulletin, Association Internationale d'Etudes du Sud-Est Europeen
(XI) 1972, S. 49-94. Yaln~z bu makale dipnotlar~nda ilk defa gördü~üm önemli
kay~tlar~~ buraya aktar~yorum: FRANZ BABINGER, "Pio II e l'Oriente Mussulmano",
Accademia Senese degli Intronati. Enea Silvio Piccolomini, Papa Pio IL Atti del Convegno per
il quinto centenario deha morte, Siena 1968, S. 1-13. F. GAETA, "Sulla "Lettera a Mametto" di Pio II.," Bulletino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. c. 77 (1965)
S. 146-224. L. GUALDO ROSA, "Il Filelfo e i Turchi. Un inedito storico dell'Archivio
Vaticano" Annali deha Facoltâ di Lettere e Filosofia dell' Univeriski di Napoli XI (19641968) S. 109-165. JEAN AUBIN, Turcica ~l~~(~ 971) S. 1o3'de haber tarz~ nda bir
yaz~s~~ vard~ r.
"Studi Veneziani" dergisinin bu say~s~nda i~lenen bir konu da Edirne'nin Türkler taraf~ndan fethedilmesi tarihidir. Ele geçen baz~~Bizans devri kay~tlar~~ yeni bir
inceleme konusu olmu~tur: ELIZABETH A. ZACHARIADOU, The conquest of Adrianople
by the Turks, S. 211-217. Ankara sava~~~arifesinde Timur hakk~nda baz~~haberleri
kapsayan Venedik belgeleri de ayr~~bir makalede i~lenmi~tir: GEORGE T. DENNIS,
Theree reports from Crete on the situation in Romania, 1401-1402, S. 243-265.

Her say~s~n~~merakla bekledi~im "Studi Veneziani" dergisinin XIII.
(1973) cildinde Momcilo Spremic'in "I tributi veneziani net Levante net XV
secolo" [XV. as~rda Venedi~in ~arkda ödedi~i haraçlar] makalesinde (S. 221-251),
F. Thiriet, N. Jorga ve Sathas'~n türk tarih ara~t~nc~lan taraf~ndan da s~k s~k kullan~lan belgelerinden yararlan~lm~~, S. Ljubic'in de Zagreb ~ehrinde geçen as~r
sonlar~nda Venedik Devlet Ar~ivi'nden derleyip yay~nlad~~~~belgelerin de kat~lmas~~
ile güzel bir ara~t~rman~ n ortaya ç~kmas~na yol açm~~t~r.
Tan~tmalar fasl~nda M. Aymard'~n bir kayd~~ (S. 709-712) bana baz~~ ipuçlar~~
verdi. Sergio Anselmi'nin "Venezia, Ragusa, Ancona tra Cinque e Seicento. Un
momento deha storia mercantile del Medio Adriatico" [Onalt~~ve onyedinci as~rlar
aras~ nda Venedik, Raguza, Ancona. Orta Adriatik'de bir ticaret tarihi devri]
makalesinden haberim oldu. Ancona ~ehrindeki "Deputazione di Storia Patria per
la Marche" adl~~kurumun "Atti e Memorie" adl~~ bülteninin [Sene VIII. Vol. VI
(1968-1970)] bir ayr~bas~m~~elime geçti [yay~n~~972'de.. S. 41-102]. Bunu f~ rsat bilerek, Renzo Paci'nin La "Scala" di Spalato e il Commercio Veneziano nei Balkani f~a cinque e
seicento [Spalato (türkçe belgelerde ~split) iskelesi ve onalt~~ve onyedinci as~rlarda
Balkan yar~madas~nda Venedik ticareti], Venezia 1971, 161 S. adl~~ kitab~n~~elde
ettim (S. Anselmi'nin Studi Storici a. XIII n. 2 [1972] de [S. 408-412] yazd~~~~tan~tma ile). Adriyatik Denizi kenanndaki çok canl~~ticaret liman~~Ancona'da büyük
bir türk tüccar toplulu~~~ndan haber veriliyor. Müstakil bir ara~t~rma konusu
olmayan bu soruna ait baz~~izlerin Paci [S. 72 "~ehir çok güzel, her milletden ve
daha çok yunanl~~ve türk tüccar ile dolu" cündelerinden sonra S. 1o5'de "Fondaco
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dei turchil varl~~~n~~belgelendiriyor. P. Earle'nin ["The Commercial Development
of Ancona, 1479-1551", The Economic History Review s. II c. XXII (1969) n. I, S.
28-44] makalesinin geni~letilmi~~~eklidir. Sergio Anselmi'nin daha detayl~~bir ara~t~rmas~n~n anahatlar~~ olan bu makalesi yaln~z ba~l~klara kanmamak gerekti~ini
çok güzel ispat etmektedir.

Prof. A. Pertusi'nin makalesinin yay~n~~ an~nda ç~kan bir türkçe kitap lehimizdeki kanaatleri ta~~yan yabanc~~dillerdeki eserlerden baz~~ sayfalar~~dilimize
kazand~rm~~t~r. Bir edebiyatç~~ gözü ile i~lenen bu kitab~n yarar~~ münaka~a
edilemez: Bilgegil, Prof. Dr. M. Kaya, Rönesans ça~: cihan edebiyattnda türk
takdirkârl~~i, Erzurum 1973, 246 Sayfa.
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